


The real asset of any advanced nation is its people, especially the 

educated ones, and the prosperity and success of the people are 

measured by the standard of their education.

The Late Sheikh
Zayed Bin Sultan Al Nahyan 

May Almighty Allah rest his soul in peace



Despite the educational achievements, the educational process is an 

ever-growing challenge in need of meticulous planning and rigorous 

efforts of program development in order to keep up with modern 

technology and the fast-paced technological advancement.

His Highness Sheikh
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates



Investment in education means investment in the lasting peace and 

security, which our people undoubtedly deserve.

His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai



The true wealth of a nation lies in its youth…one that is equipped with 

education and knowledge and which provides the means for building 

the nation and strengthening its principles to achieve progress on all 

levels.

His Highness Sheikh
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme - Commander of the UAE Armed Forces
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This book documents the efforts of Al Ain University of Science and Technology in both 
its campuses )Abu Dhabi and Al Ain( in developing the institutional work by raising the 
educational efficiency, motivating employees to innovate and create an engaging 
work environment. This comes in the framework of implementing the vision of H.H Sheikh 
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, UAE President and H.H Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, as well as H.H 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi Crown Prince and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, Chairman of Abu Dhabi Education Council, to develop 
the education fields, scientific research and to advance the innovation and creativity.
 
This book highlights the most important achievements of the university in 2017 such as; 
agreements, conferences and university’s activities, which aim to strengthen the community 
engagement and to strength the cooperation prospects, consolidate the internal and 
external relationships to make Al Ain University of Science and Technology in the ranks of 
the developed universities.

THIS BOOK
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AAU 
OVERVIEW
Al Ain University of Science and Technology was established in 2004, received the first batch 
in 2005 and started with three colleges in Al Ain: the College of Engineering, the College of 
Business and the College of Education, Humanities and Social Sciences. AAU expanded its 
facility by opening its campus at Abu Dhabi in 2008 with both business and law colleges.

Al Ain University continued its academic development by offering 21 undergraduate 
programs through the College of Engineering, Pharmacy, Law, Education, Humanities and 
Social Sciences, Business, and the College of Communication and Media. It also offered 8 
graduate programs in the Master's and Professional Diploma in Teaching.

The university is constantly seeking to obtain international accreditation from the finest 
international educational bodies, whereas, the College of Engineering has obtained the 
international accreditation from the Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET), the College of Pharmacy has obtained the international certification from the 
American-based Accreditation Council of Pharmacy Education )ACPE(, and the College 
of Law received full accreditation from the Supreme Council for Evaluation, Research and 
Higher Education in France )HCERES(.

AAU aspires to 
be amongst the leading 

learning centers in the region, 
by achieving international 

quality standards in teaching, 
research and community 

engagement.

VISION

AAU strives to be a 
learning center of excellence that 

responds to market needs and prepares 
graduates who possess the scientific and 

technological competencies )that are( needed 
for their careers. 

The university plays an active role in the creation of 
knowledge through quality teaching and research. 

It values community engagement and nurtures 
partnerships with institutions and organizations 

through a commitment to the educational, 
technological, and economic development 

of the country and the region.

VALUES

MISSION

Collaboration

Diversity

Excellence

Respect

Integrity

GOALS

Strengthen AAU’s commitment by delivering quality undergraduate and 
graduate programs that are characterized by rigorous disciplinary depth and 
breadth, with a high level of direct interactions between faculty and students.01
Improve the recruitment, retention, and graduation rates within the student 
body, while increasing the number of well-prepared and academically 
able students who wish to enter a nurturing environment that facilitates the 
development of competencies.02
Continue to recruit and retain a dedicated and culturally diverse 
faculty whose teaching is informed by research, and embodies learning 
experiences that enable students to improve academically and personally.03
Secure and strengthen the University’s information technology and media 
services to support both the academic and administrative functions of 
the University, and the deployment of new and innovative teaching and 
research technologies as they become available.04
Contribute to society and the local community in particular, by addressing 
their educational, cultural, social, and economic interests.05
Foster research and support faculty members to secure the time, financial 
support, and collaborations to maximize their success in research, 
scholarship, and other creative activities.06
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PRESIDENT
MESSAGE

Recently, the AAU has accomplished numerous achievements. This was established through 
the best practices and innovative approaches we've pursued to make major strides, in not 
just admitting, but supporting and graduating some of our country's best students; as well as 
recruiting distinguished, competent members.        

One of the important milestones achieved, include AAU being ranked among the best 100 
Arab Universities; which is a standard the AAU administration promises to maintain and improve.

We at the AAU believe that the future is built upon knowledge acquired through quality 
education. Education is vitally important for both individuals and nations at large. Our 
experience in the AAU proved that achieving a climate of trust in the education system 
is crucial. The quality of education is ensured when all the different liability carriers take 
care of their own responsibilities. Human capital is a great asset to any nation and AAU will 
continue giving high priority to quality education to respond to the growing demand for 
skilled graduates by different stakeholders. The AAU society has also witnessed a boost in its 
diversity. Diversity comes in the form of age, gender, cultural, linguistic, ethnic, religious, socio-
economic differences among the staff, students and parents. 

It is my pleasure to announce that the education system in the AAU has been successful in 
the international evaluations.  We were able to gain the initial accreditation for a number 
of graduate and undergraduate programs, the full accreditation for others; as well as the 
renewal of the international accreditation of some programs.  

During 2017, the number of AAU affiliated  scientific research published in highly reputable  
and Scopus- indexed journals has witnessed an indisputable escalation. Extra emphasises 
was given to applied research where empirical methodologies were employed and the 
findings applied to related issues. The AAU has also witnessed an increase in the number of 
recruitments due to the expansion in colleges and departments.  

We in the AAU pledge to establish linkages between the university, academia and local community 
through being in a close encounter with the local community. During 2017, the AAU was keen to 
implement and participate in a number of community events reflecting  the  ‘The Year of Giving’,  and 
engaging AAU members in efforts to establish the values of charity and altruism in all communities.

With these words I want to thank all those who contributed in these achievements and wish 
for more accomplishments in the future.

AAU being ranked among the best 100 Arab Universities; which is a standard the AAU 
administration promises to maintain and improve
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CHANCELLOR
MESSAGE

Since its establishment in 2005, AAU has witnessed many developmental stages which led it to 
be among the pioneering universities in the UAE. The University marked these achievements 
in a Publication “Al Ain Univeristy of Science and Technology: 10 Years of Success”. The 
second edition of the AAU Annual Book entitled “Al Ain University of Science and Technology.. 
Vision and Achievements 2017” reflects the University's keenness on promoting its relations 
with all segments of the society and its strategic partners, the cooperation sides and the 
internal integration between the departments of the University, in addition to the  university’s 
achievements which translate the instructions of the wise leadership in higher education in the 
UAE and the vision of the President of the UAE, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

The most prominent feature of the year 2017 at Al Ain University of Science and Technology 
is launching voluntary initiatives and organizing charity events, which was the embodiment 
of the directives of the UAE President to announce the year 2017 as a “Year of Giving”, to 
establish social responsibility.

Believing in the importance of developing the efficiency of education and its facilities, Al Ain 
University launched the new expansion of the University's campus in Al Ain City, equipped with 
state-of-the-art technologies and in line with the highest standards of excellence in modern 
design, providing an advanced and sophisticated learning environment for students.

Al Ain University is an educational institution that promotes the development of its students' 
knowledge and sponsors scientific research. It is keen to employ faculty with long years 
of experience and educational competence in serving the students, providing a modern 
educational environment and graduating promising generation. The prestigious position 
reached by the University came as a result of joint efforts and joint work, which was reinforced by 
the full support of the wise leadership in the State, which spared no effort to develop education.

In conclusion, we ask God to crown our efforts to achieve the aspirations and goals of Al Ain 
University of Science and Technology for the good of our country, the UAE, our students and 
the whole society.

We seek to achieve the aspirations and goals of Al Ain University of Science and 
Technology for the good of our country, the UAE, our students and the whole 
society

Dr. Noor AlDeen Atatreh
AAU Chancellor

Prof. Ghaleb El-Refae
AAU President
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AAU is licensed by the Ministry of Education.

The College of Engineering holds an International Accreditation 
from the Accreditation Board for Engineering and Technology 
)ABET( in the United States.

The College of Pharmacy holds an International Certification 
of the Bachelor of Science in Pharmacy from the Accrediting 
Council for Education in Pharmacy )ACPE(.

The College of Law holds an International Accreditation of the 
Bachelor of Law from the Council for Evaluation, Research and 
Higher Education )HCERES(.

LICENSURES AND  
ACCREDITATIONS
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FACTS ABOUT 
AAU

18

Expatriate Students
Since 2009

Graduate students 
Since 2009

)Undergraduate Programs(

Graduate students 
Since 2009

)Graduate Programs(

GCC Students
Since 2009

Emirati Students
Since 2009

 Graduate
Diploma

Nationalities

 International
Accreditations

 Undergraduate
Programs

AAU Campuses  Graduate
Programs
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The Abu Dhabi campus is located in Sheikh Mohammed bin 
Zayed city, which is easily accessible, away from the feeling 
of overcrowding. The architecture and establishment of the 
campus are in the latest designs that meet the needs of students 
and make them spend their academic years with entertaining 
comfort. The classrooms are equipped with learning facilities, 
computer labs and free Wi-Fi. It also includes, a library, 
classrooms, a theater that can contain more than 600 people 
and a conference room. In addition to many utilities, such as; 
cafeteria and student lounges, a gym with the latest sports 
equipment and many other facilities and services that make the 
University a distinctive educational environment.

ABU DHABI CAMPUS Distinctive standards

Library

Area

Theatre

Al Dhafra Hall

Labs

Parking

Classrooms

Recreational Facilities

The university applies the sustainability 
criteria recommended by the Abu 
Dhabi Government in United Arab 
Emirates equivalent one pearl degree.
Applies the highest standards of 
security and safety inside and outside 
the building

An area of 1,200 square             
meters
More than 21,000 books.

Total area: 44 thousand 
square meters.
Green spaces and palm 
trees inside and outside the 
building

Expands to more than 500 
people, It is designed on the latest 
technologies and specifications

Multi-purpose hall accommodates 
up to 500 people

24 educational labs 
equipped with the latest 
modern technological 
techniques

526 external parking for 
Students, Academic 
Administrative Staff and 
Visitors

Approximately 38 medium 
and large -sized classrooms

Football Stadium and Gym
Dining Services
Shops
Lounges
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Al Ain campus is located in the heart of Al Ain city where it 
can be accessed easily. The campus is equipped with all the 
necessary equipment that academically cater the students’ 
needs. The campus also features auditoriums, classrooms and 
science laboratories, modern library with thousands of books, 
references and soundproof classrooms.
It also features several recreational facilities intended to provide 
comfort to the students: mentally, physically and emotionally. 
Those facilities would include the gym, health club, mosque, 
cafeteria and student lounges. Moreover, there is a free wireless 
fidelity (Wi-Fi) throughout the campus. 

AL AIN CAMPUS Area

Yas Hall

Classrooms

Zayed Hall

Total Building in campus: 21
Green spaces and palm 
trees inside and outside the 
building

Expands to more than 170 
people
Designed on the latest 
technologies and specifications

Approximately 47 medium 
and large -sized classrooms

Multi-purpose hall accommodates 
up to 200 people
Designed on the latest 
technologies and specifications

Labs

Recreational Facilities

Library

Parking

22 educational labs equipped 
with the latest modern 
technological techniques

Multi Sports Hall
Gym
Dining Services
Lounges

An area of 876 square             
meters each floor
More than 42,000 books

780 external parking
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College of Engineering
Undergraduate Programs

B.Sc. in Computer Engineering
B.Sc. in Networks and Communications Engineering
B.Sc. in Computer Science
B.Sc. in Software Engineering

International Accreditation
The College of Engineering holds the international 
accreditation from the Accreditation Board for 
Engineering and Technology )ABET( in the United States.

College of Pharmacy
Undergraduate Program

B.Sc. in Pharmacy

Graduate Program
M.Sc. In Clinical Pharmacy

International Accreditation
The College of Pharmacy holds an international 
Certification of the Bachelor of Science in 
Pharmacy from the Accrediting Council for 
Education in Pharmacy )ACPE(.
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College of Law
Undergraduate Program

B.A. in Law

Graduate Programs
Master in Private Law
Master in Public Law

International Accreditation
The College of Law holds an international accreditation 
of the Bachelor of Law from the Council for Evaluation, 
Research and Higher Education )HCERES(.

College of Education, 
Humanities and Social 
Sciences
Undergraduate Programs

B. Ed: Arabic Language and Islamic Studies 
Teacher Education
B. Ed: English Language Teacher Education
B. Ed: IT Teacher Education
B. Ed in Special Education
Bachlor of Arts in Applied Psychology
Bachlor of Arts in Applied Sociology

Graduate Programs
Master of Arts in Teaching English to Speakers 
of Other Languages
Master of Education in Curricula and Methods 
of Teaching Islamic Education
Master of Education in Curricula and Methods 
of Teaching Arabic Language
Professional Diploma in Teaching
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College of 
Communication and 
Media 
Undergraduate Programs

B.Sc. in Journalism

B.Sc. in Advertising

B.Sc. in Public Relations

College of Business
Undergraduate Programs

BBA in Management
BBA in Accounting
BBA in Finance & Banking
BBA in Marketing
BBA in Human Resource Management
BBA in MIS

Graduate Programs
MBA in Management
MBA in Accounting
MBA in Finance & Banking
MBA in Marketing
MBA in Human Resource Management
MBA in MIS
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DEANSHIPS

28

The Deanship of Scientific Research & Graduate Studies (DSRGS) is responsible for the planning, managing, promoting and 
supporting the research activities that are carried out by the academic departments through internal and external funding 
to establish conducive research environment and graduate programs by encouraging research proposals from faculty and 
staff. The deanship is also responsible for linking research initiatives to the university mission and encourage submission of highly 
competitive proposals for external funding that enable Al Ain University of Science & Technology to be one of the leading higher 
education institutions in a national, regional as well as international levels in the researches. 

Deanship of Scientific Research & Graduate Studies

Deanship of Student Affairs

Through the Deanship of Student Affairs, Al Ain University of Science and Technology provides many services that contribute in 
developing the university’s interaction with the community, through many units and committees, such as:

Student Activities Unit
Psychological and Social Consulting Unit
Health Care Unit
Career Development Unit

 
The Deanship of Student Affairs also meets all the students’ needs by providing a group of recreational facilities like: Gym and Health 
Club, in addition to the theatre and mosque.
 
The Deanship of Student Affairs also plays a prominent role in the “Society of Student Affairs Deanships’ Management”, which 
considered as a headquarters of the society and headed by Prof. Ghaleb El Refae – AAU President- as a Secretary General of the 
Society, based on the Association of Arab Universities decision.

29
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The administrative unit is committed to maximize the satisfaction of 
faculty, staff, and students and ensures to provide an environment 
which demonstrates respect and encourages the success of each 
individual in the University.

The unit is committed to work effectively to continiously 
develop the services provided to students, faculty 
members, and the community. This is achieved by 
organizing the admission and registration processes for 
the AAU students, following their educational affairs 
from the moment of their admission until their graduation 
and emphasizing compliance with the AAU applicable 
regulations and the confidentiality of the students’ records.

The importance of Students Recruitment Unit at the Al Ain University of 
Science and Technology lies in creating an ambitious and advanced 
generation that develops all areas that serve the labor market in the 
country. It works on effective planning for the definition of society in 
the university and for recruiting students through providing advice 
and guidance for correct academic choice. It also clarifies the 
acceptance conditions in the university and the nature of university life. 
The aim of the unit is to help the students choose their major,  maintain 
communication with the students and follow up with their educational 
affairs from the moment they enter the university until graduation.

The Professional Development Unit aims to ensure 
that faculty and staff are equipped with the needed 
knowledge and skills to undertake their roles effectively 
by designing and implementing various training programs 
especially in the teaching field, scientific research, 
leading, e-learning, time  leadership management and 
effective communication. 

Administrative Unit Admission and Registration Unit 

Professional Development Unit

Students Recruitment Unit

30

UNITS

STATISTICS OF 2017

No. of New Employees
45 Faculty Staff
47 Admin Staff

164 Faculty Staff
197 Admin Staff

Total No. of Employees

Attracting the development, retention, and 
the core competitions and capabilities are 
among the top strategic priorities of Al Ain 
University of Science and Technology, where 
the university retaining and developing 
qualified, diverse & highly motivated staff 
and create an environment in which the 
entire staff can make a vital contribution to 
achieve the AAU’s mission.

Human Resources Unit

This unit seeks to be the leading example in 
providing financial services and logistics in 
higher education in the UAE by promoting 
and maintain the fiscal health of AAU 
through rational budgets, financial reports, 
and purchasing policies.

Finance Unit
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Continuous Education Center

The Quality Assurance & Institutional Research Center is responsible to set and monitor total 
quality standards that lead to the local and international accreditation as well as community 
satisfaction. It also seeks to provide accurate, timely, and reliable information to all units of AAU 
enabling them to design, develop, and implement strategies and techniques to improve the 
effectiveness of all AAU units.

 Quality Assurance & Institutional Research Center

32

CENTERS

 English Language Center
The English Language Center seeks to provide the best experience in learning English and 
provide the language knowledge that students need in their studies and careers; through 
training courses and extracurricular activities to make the experience of learning English 
enjoyable and fruitful.

Information Technology Center
The ITC of AAU acts as the core of technology for the university community and always tries 
to apply new and update technologies in different aspects. It aims to develop the e-learning 
techniques, launch smart services for students and staff as well as establish new security 
systems for the university.

The center provides advanced specialized training programs which aim to achieve 
distinctive and high training quality of skills development through the optimal use of available 
capabilities, recruiting the best talents, making use of the latest technical information, as well 
as cooperating with prestigious international universities and training centers.

LIBRARY
The library provides print and electronic sources of learning, as well as extension services 
and loan, reservation, etc. There are more than 63,000 scientific and informational materials 
available in the library, including books, periodicals, and multimedia.

The library participates in a number of databases and electronic journals, such as tracking 
library and cataloguing collections using the American classifying and cataloguing 
system, in addition to the benefits of the Library of Congress classification system. All of the 
computerized library services use an integrated system, known as the "Symphony System", 
which facilitates quick access to indexes in the library and beyond. Moreover, the library has 
17 study rooms and 53 computers for Internet use.

33

2,769
MULTIMEDIA

5,557
  PERIODICALS

55,772
BOOKS



AL AIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - VISION AND ACHIEVEMENTS 2017AL AIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - VISION AND ACHIEVEMENTS 2017

35

STRATEGIC 
PROJECTS

34

As part of its strategic plan to develop its facilities, Al Ain University of Science and Technology has launched the new 
extension of the University's campus in Al Ain, which is due to be completed by 2019. The new extension aims to improve the 
performance of learning and teaching for faculty members and students.

Al Ain University of Science and Technology starts 
to develop its campus in Al Ain

TOTAL AREA

m2

FLOORS CLASSROOMS LABS

COLLEGES

College of Education, 
Humanities and Social Sciences
College of Business
College of Communication 
and Media

 DISTINCTIVE
STANDARDS

Applies the sustainability 
criteria recommended 

by the Abu Dhabi 
Government in UAE 

equivalent )One Pearl 
Degree(

 RECREATIONAL
FACILITIES

Dining Services.

Lounges.

Prayer Rooms
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AAU ACHIEVEMENTS IN 2017

36

ACHIEVEMENTS

The University was initially licensed
The College of Engineering obtained the initial accreditation for the Computer Science and Engineering programs
The College of Education obtained the initial accreditation for the Education Technology program and the English Language 
Teacher Preparation program
The College of Business obtained the initial accreditation for the Business Administration programs )Accounting, Finance, MIS(2005
The College of Education obtained the initial accreditation for the Professional Diploma in Teaching program
The College of Business obtained the initial accreditation for the MBA program
The College of Pharmacy obtained the initial accreditation for the Pharmacy program2006
The College of Law obtained the initial accreditation for the Law program
The College of Engineering obtained the initial accreditation for the Computer Engineering and Network and Communications 
Engineering programs2007
The University was granted a five year license2009
The College of Engineering obtained full accreditation for the Computer Science and Software Engineering programs
The College of Business obtained the initial accreditation for the MBA program )new scheme(
The College of Education obtained full accreditation for the English Language Teacher Preparation program2011
The College of Education obtained the initial accreditation for the Arabic Language Teacher Preparation and Islamic Studies 
program
The College of Business obtained full accreditation for the Business Administration programs )BA, Accounting, Finance, etc.(
The College of Education obtained the initial accreditation for the MA of TESOL program
The College of Law obtained the initial accreditation for the MA of Private Law and Public Law programs
The University moved to its new campus at Al Jimi – Al Ain2012
The College of Pharmacy obtained full accreditation for the Pharmacy program
The College of Law obtained full accreditation
The College of Engineering obtained full accreditation for the Computer Engineering and Network and Communications 
Engineering programs2013
The College of Education obtained full accreditation for the Professional Diploma in Teaching program
The College of Education obtained the initial accreditation for the Special Education, Applied Psychology and Applied 
Sociology programs
The University was granted a five year license
The College of Communication and Media obtained the initial accreditation for the Communication and Media programs 
)Journalism, Advertising, Public Relations(2014
The College of Pharmacy obtained the initial accreditation for the MSc of Clinical Pharmacy program
The College of Pharmacy obtained the international accreditation )ACPE(
The College of Law obtained the international accreditation )HCERES(2015
The University moved to its new campus in Abu Dhabi City
The college of Engineering obtained the international accreditation )ABET(2016

The renewal of the international 
accreditation )ACPE( of the college 

of pharmacy for four years.

The College of Business obtained 
full accreditation for Master of 
Business Administration )MBA(.

The College of Law obtained full 
accreditation for Master of Law 

)Public and Private(.

The College of Education obtained the 
initial accreditation for the Master of 

Education in Islamic Education Curricula 
and Instruction and the Master of 

Education in Arabic Language Curricula 
and Instruction.
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AAU AGREEMENTS IN 2017
Within the framework of enhancing academic cooperation and strengthening relations between local and international institutions, AAU 
in 2017 signed a number of cooperation agreements and MOUs with various institutions in the country and abroad:

38

AGREEMENTS

An MOU with the Statistics Center 
Abu Dhabi

Signing MOUs with Different 
Universities in UAE

AAU signs an MOU with 
IEEE )UAE Section(

Al Ain University signs an MOU with 
the Society of Engineers )UAE(

2017

A Cooperation 
agreement with the 
Ministry of Culture 
and Knowledge 

Development

A Cooperation 
agreement 

between the 
University and the 

Union Supreme 
Court

A Cooperation 
agreement between 

the University and 
Northern Michigan 

University

A Cooperation 
agreement between 

the University and 
the University of 

Debrecen

Al Ain University 
of Science and 

Technology Signs 
MOU with Abu 

Dhabi Securities 
Exchange
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AAU Conferences and Workshops in 2017
The main distinguishing feature of Al Ain University of Science and Technology is its keenness on maintaining local and international relations 
between all parties, its interest in scientific research and researchers, keeping abreast with the latest developments in the world and learning 
about the most important academic and societal issues through organizing and hosting a number of conferences and workshops.

40

CONFERENCES
& WORKSHOPS

Organizing the Business and 
Economics Conference for 
the 2nd time

Organizing The 23rd Forum of 
Exchanging Training Programs 
for Students of Arab Universities

Hosting the workshop about “Mechanism 
and Standards for Global Pharmacies 
Accreditation”

Organizing the workshop of “Assessment 
and Curriculum Mapping” 

 Organizing The first 
workshop about “Curricular 

Design and Delivery”
 Organizing the Business and

 Economics Conference for the
first time in AAU

Organizing The International 
Conferences of Science and Arts

Organizing the 11th IEEE 
UAE Student Day 2016

Organizing The 16th 
Mediterranean Microwave 
Symposium )MMS2016(
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COMMUNITY 
ENGAGEMENT 

43

Participating in the education and training exhibitions in the UAE, to 
guide students and attract ambitious national cadres.

AAU annually excels in celebrating the "UAE National Day" expressing the 
values of loyalty and its gratitude to the nation and its wise leadership.

Expressing the highest sense of peace, glory and 
forgiveness in the “UAE Flag Day”.

Different healthy activities organized by AAU to promote 
health awareness.

The visit of AAU delegation to “Wahat Al Karama” to mark 
the memory of “UAE Commemoration Day”.

An efficient participation of AAU in the “UAE 
National Sports Day”, as a support for the sport 

and cultural initiatives of the UAE.

Organizing various cultural activities to promote 
awareness among students.

Within the Initiative “My life is more important than my calls” Sheikh Balrkad & Prof. 
Al Refae emphazed the importance of creating a common awareness culture.

Participation in "Commemoration Day" in recognition of honoring and 
respecting the martyrs souls.
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Participating in the initiative “Giving Nation, in all languages of the 
world”, to spread the culture of charitable work and volunteering.

A visit to the “Elderly Care Homes” in order to promote the concept of 
honoring parents and to take care of them.

Participating in “Mother you are all Kind of Amazing” 
event seeks to integrate the “People of Determination” 

into society and honoring their mothers.

AAU students participate in “Zayed Al Khair Convoy” to 
promote good values of the Father, Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan.

AAU Volunteer Team spread the joy, by organizing various visits to the 
patients in the hospitals.

AAU grants its employees to perform Umrah as a part of the "Year of Giving".

Different activities for children in the "World Autism Day" to 
provide them with the necessary care.

AAU's raising slogan "with learning we grow up" to spread joy 
among children by distributing school stationery.

Distributing food baskets to the families in need during the 
holy month of Ramadan to activate the giving values.
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جامعة العين
في اإلعالم
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جامعة العين تشارك في فعالية "وطن الخير بكل لغات العالم" والتي تدعو إلى نشر 
ثقافة العمل الخيري وحب التطوع

فريق جامعة العين التطوعي يبادر بالخير وإدخال البهجة في نفوس الغير من خالل 
تنظيم مجموعة من الزيارات للمرضى في المستشفيات 

جامعة العين تمنح موظفيها فرصة أداء مناسك العمرة وزيارة الديار المقدسةزيارة إلى دار رعاية المسنين تشجيعًا لالعتناء بكبار السن وتعزيزًا لمفهوم بر الوالدين مشاركة جامعة العين في فعالية "األم وطن" بحضور معالي 
الشيخ سعيد بن طحنون، تهدف لتفعيل دور أصحاب الهمم في 

المجتمع، وتقديرًا لدور األمهات

فعاليات متنوعة لألطفال في اليوم العالمي للتوحد تعزيزًا لفكرة 
دمجهم في المجتمع وتقديم العناية الالزمة لهم

جامعة العين ترفع شعار "بالعلم نرتقي" إلدخال البهجة في نفوس األطفال 
من خالل توزيع القرطاسيات المدرسية

إطالق مبادرة "ميرة الخير في عام الخير" في شهر رمضان المبارك تفعياًل 
لقيم العطاء وغرس الخير في عام الخير

طلبة جامعة العين يشاركون في فعالية "قافلة زايد الخير 
الثقافية" والتي تهدف لتعزيز قيم الخير التي أسسها الوالد زايد 
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التفاعل
مع المجتمع

المشاركة في معارض التعليم والتدريب في الدولة، بهدف توجيه الطلبة وإرشادهم، 
واستقطاب الكوادر الوطنية الطموحة

تتألق جامعة العين سنويًا باحتفاالت "اليوم الوطني" لدولة اإلمارات للتعبير عن قيم الوالء 
والعرفان للوطن وقيادته الحكيمة

أنشطة صحية حيوية تنظمها الجامعة لتعزيز صحة الطلبة واألفراد 
ونشر الوعي بينهم

زيارة وفد من جامعة العين لـ "واحة الكرامة" تخليدًا لذكرى شهداء الوطن

مشاركة فعالة لجامعة العين في "اليوم الرياضي الوطني" 
دعمًا للمبادرات الرياضية والثقافية لدولة اإلمارات

تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة لنشر الوعي بين الطلبة وتعزيز 
ثقافتهم

المساهمة في خلق ثقافة توعوية  بين الشباب حول خطورة استخدام الهواتف النقالة 
أثناء القيادة، من خالل المشاركة في مبادرة "حياتي أهم من اتصاالتي"

أسمى معاني السالم والشموخ والتسامح تشهدها جامعة العين لحظة 
رفع علم دولة اإلمارات ليرفرف في سماء الجامعة احتفااًل بـ "يوم العلم"

إحياء ذكرى "يوم الشهيد" إحتفاء بشهداء دولة اإلمارات، وتقديرًا ألرواحهم المبذولة 
في سبيل الوطن
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مؤتمرات 
وورش عمل

أبرز المؤتمرات وورش العمل في جامعة العين خالل عام 2017
والباحثين،  العلمي  بالبحث  واهتمامها  األطراف،  كافة  بين  والدولية  المحلية  العالقات  استمرارية  على  حرصها  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  يميز  ما  أبرز  إن 

ومواكبة أحدث مستجدات العالم واالطالع على أبرز القضايا األكاديمية والمجتمعية وذلك من خالل تنظيم واستضافة مجموعة من المؤتمرات وورش العمل:

تنظيم المؤتمر الدولي لألعمال 
واالقتصاد للمرة الثانية

تنظيم ملتقى تبادل عروض تدريب 
العربية في دورته  الجامعات  طالب 

الثالثة والعشرين

آليات  عمل  ورشة  فعاليات  استضافة 
ومعايير اعتماد الصيدليات العالمية

تنظيم ورشة عمل "تقييم مناهج 
التعليم الصيدلي" 

تنظيم ورشة العمل األولى 
حول "تصميم وتسليم 

المناهج الدراسية"
تنظيم المؤتمر الدولي 

لألعمال واالقتصاد للمرة 
األولى في الجامعة

تنظيم المؤتمر الدولي 
للعلوم والفنون

تنظيم اليوم الطالبي الحادي 
عشر للـ IEEE )فرع االمارات(

تنظيم المؤتمر الدولي السادس 
عشر ألمواج الميكروويف
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االتفاقيات

أبرز اتفاقيات جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا خالل عام 2017
من  مجموعة   2017 عام  خالل  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  وقعت  والدولية،  المحلية  المؤسسات  مع  العالقات  وتوطيد  األكاديمي  التعاون  سبل  تعزيز  إطار  في 

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات في الدولة وخارجها، ومن أبرزها:

جامعة العين توقع مذكرة تفاهم 
مع عدد من الجامعات بالدولة

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 
العين ومركز اإلحصاء - أبوظبي 

مذكرة تفاهم مع جمعية 
المهندسين )اإلمارات العربية 

المتحدة(

2017

جامعة العين ومعهد مهندسي 
الكهرباء واإللكترونيات يتفقان 
في مجاالت متنوعة

 مذكرة تعاون
 مع وزارة الثقافة
وتنمية المعرفة

 اتفاقية تعاون
 بين جامعة العين

 والمحكمة االتحادية
العليا

 اتفاقية تعاون
 أكاديمي بين جامعة
 العين وجامعة نورث

ميتشغان

 اتفاقية تعاون
 مشترك بين جامعة

 العين وجامعة
دبرسن

 جامعة العين وسوق
 أبوظبي لألوراق المالية
 يتفقان على التعاون

في 9 مجاالت
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اإلنجازات

أبرز إنجازات جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا خالل عام 2017 حصول الجامعة على الترخيص األولي
حصول كلية الهندسة على االعتماد األولي لتخصصي علم الحاسوب وهندسة البرمجيات

حصول كلية التربية على االعتماد األولي لتخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم اللغة اإلنجليزية
حصول كلية األعمال على االعتماد األولي لتخصص إدارة األعمال في )المحاسبة، التمويل والمصارف، نظم المعلومات اإلدارية( 2005

حصول كلية التربية على االعتماد األولي لتخصص الدبلوم المهني في التدريس
حصول كلية األعمال على االعتماد األولي لماجستير إدارة األعمال

حصول كلية الصيدلة على االعتماد األولي لتخصص الصيدلة 2006
حصول كلية القانون على االعتماد األولي لتخصص القانون

حصول كلية الهندسة على االعتماد األولي لتخصصي هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات واالتصاالت  2007
حصول الجامعة على الترخيص )لمدة خمس سنوات( 2009

حصول كلية الهندسة على االعتماد النهائي لتخصصي علم الحاسوب وهندسة البرمجيات
حصول كلية األعمال على االعتماد األولي لماجستير إدارة األعمال )خطة جديدة(

حصول كلية التربية على االعتماد النهائي لتخصص إعداد معلم اللغة اإلنجليزية  2011
حصول كلية  التربية على االعتماد األولي لتخصص إعداد معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية 

حصول كلية األعمال على االعتماد النهائي لتخصص إدارة األعمال )اإلدارة، المحاسبة، التمويل والمصارف(
حصول كلية التربية على االعتماد األولي لماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

حصول كلية القانون على االعتماد األولي لبرنامجي الماجستير في القانون العام والخاص
انتقال جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لمقرها الجديد في الجيمي- العين  2012

حصول كلية الصيدلة على االعتماد النهائي لتخصص الصيدلة
حصول كلية القانون على االعتماد النهائي لتخصص القانون

حصول كلية الهندسة على االعتماد النهائي لتخصصي هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات واالتصاالت  2013
حصول كلية التربية على االعتماد النهائي لبرنامج الدبلوم المهني في التدريس

حصول كليـة التربية على االعتماد األولي لتخصصات )التربية الخاصة - علم النفس التطبيقي - علم االجتماع التطبيقي(
حصول الجامعة على تجديد الترخيص )لمدة خمس سنوات(

حصول كلية االتصال واإلعالم على االعتماد األولي لبكالوريوس االتصال واإلعالم )الصحافة، اإلعالن، العالقات العامة( 2014
حصول كلية الصيدلة على االعتماد األولي لماجستير الصيدلة السريرية

)ACPE( حصول كلية الصيدلة على االعتماد الدولي األمريكي
)HCERES(  حصول كلية القانون على االعتماد الدولي الفرنسي 2015

انتقال الجامعة إلى مقرها الجديد في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
)ABET( حصول كلية الهندسة على االعتماد الدولي األمريكي 2016

تجديد االعتماد الدولي )ACPE( لكلية 
الصيدلة لمدة 4 سنوات

حصول كلية األعمال على االعتماد 
النهائي لتخصص ماجستير إدارة األعمال 

)MBA(

حصول كلية القانون على االعتماد 
النهائي لتخصص ماجستير القانون 

العام والخاص

حصول كلية التربية على االعتماد األولي 
لبرنامج ماجستير التربية في مناهج 
التربية اإلسالمية وطرائق تدريسها 

ولبرنامج ماجستير التربية في مناهج 
اللغة العربية وطرائق تدريسها
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مشاريع 
استراتيجية

لتطوير  الهادفة  االستراتيجية  خططها  وضمن  وطالبها،  لموظفيها  الراحة  سبل  لتوفير  الجهود  بذل  في  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تستمر 
منشآتها، أطلقت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إشارة البدء في التوسعة الجديدة لمقر الجامعة في مدينة العين، والذي من المقرر إنجازه بحلول 

عام 2019 بهدف تعزيز أداء التعلم والتعليم ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.

البدء في تطوير مقر الجامعة في مدينة العين

معايير مميزة

تطبق معايير االستدامة 
الموصى بها من قبل 

حكومة إمارة أبوظبي بما 
يعادل درجة لؤلؤة واحدة

المساحة اإلجمالية

م2ألف

الكليات

والعلوم  التربية  كلية 
اإلنسانية واالجتماعية

كلية األعمال

كلية االتصال واإلعالم

مرافق الخدمات
ركن للمطاعم

صاالت استراحة

مصلى 

المختبراتالقاعات الدراسيةعدد الطوابق
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المراكز

المكتبة
توفر مكتبة »خليفة« في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في العين وأبوظبي، مختلف مصادر 

التعلم المطبوعة واإللكترونية، كما تقدم خدمات اإلرشاد واإلعارة والحجز وغيرها. ويتوافر في المكتبة ما 

مادة علمية ومعلوماتية بما في ذلك الكتب والدوريات والوسائط المتعددة، وتشترك  يزيد عن )63,000( 

المكتبة في عدد من قواعد البيانات والمجالت اإللكترونية. 

ونظام  األمريكية،  الفهرسة  قواعد  وتصنيفها:  المقتنيات  فهرسة  في  العين  جامعة  في  المكتبة  تتبع 

تصنيف مكتبة الكونغرس، وتعد جميع خدمات المكتبة محوسبة باستخدام نظام متكامل، يعرف بنظام 

»سيمفوني« حيث يسهل هذا النظام سرعة الوصول إلى الفهارس داخل المكتبة وخارجها. وفضاًل عن ذلك 

تتوافر بالمكتبة 17 قاعة للمناقشات العامة و 53 جهاز حاسوب الستخدام الشبكة العنكبوتية. 

مركز اللغة اإلنجليزية
المعرفة  وتوفير  اإلنجليزية  اللغة  لتعّلم  ممكنة  تجربة  أفضل  لتقديم  اإلنجليزية  اللغة  مركز  يسعى 
اللغوية التي يحتاجها الطلبة في دراستهم ومستقبلهم المهني من خالل الدورات التدريبية واألنشطة 

الالمنهجية مما يجعل تجربة تعلم اللغة اإلنجليزية ممتعة ومثمرة.

مركز تقنية المعلومات
لتكنولوجيا  أساسية  ركيزة  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  في  المعلومات  تقنية  مركز  يعتبر 
حيث  التكنولوجيا،  عالم  في  جديد  ماهو  كل  لتطبيق  يسعى  والذي  الجامعة  مجتمع  في  المعلومات 
إلكترونية ذكية جديدة للطلبة  اإللكتروني، وإطالق خدمات  التعلم  إلى تطوير منهجيات  المركز  يهدف 

والموظفين، إضافة إلى إنشاء وتطوير تقنيات وأنظمة أمنية جديدة للجامعة.

واإلدارية،  األكاديمية  الجودة  ضمان  عملية  تعزيز  هي  المؤسسية  والدراسات  الجودة  ضمان  مركز  مهمة  إن 
ذات  المؤسسية  الدراسات  وإجراء  والدولية،  المحلية  االعتمادات  على  للحصول  الجامعة  مساعي  ودعم 
تحقيق  نحو  المؤسسية  الفعالية  وضمان  المستمر  الجودة  تطوير  ثقافة  تعزيز  إلى  إضافة  العالية،  الجودة 

معايير الجودة العالمية في التعليم، والبحث العلمي، والتفاعل المجتمعي.

مركز ضمان الجودة والدراسات المؤسسية

يقدم المركز نظامًا تدريبيًا وتعليميًا وتطويريًا متكاماًل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن خلق 
التدريب،  مؤسسات  مع  األمد  طويلة  استراتيجية  شراكات  وبناء  لالبتكار،  مناسبة  وتعليمية  تدريبية  بيئة 
في  والمساهمة  المحلي  المجتمع  خدمة  في  الطاقات  وتوظيف  وتدريبيه،  البشري  العنصر  واستثمار 

اكتساب الخبرات الحديثة.

مركز التعليم المستمر

2,769
الوسائط المتعددة

5,557
الدوريات

55,772
الكتب
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الوحدات

أقصى  تحقق  الجودة  عالية  خدمات  بتقديم  اإلدارية  الوحدة  تلتزم 
بيئة  وتضمن  والطلبة،  والموظفين،  التدريس،  هيئة  ألعضاء  الرضا  قدر 

وظيفية يسودها االحترام وتشجع على النجاح.

تلتزم وحدة القبول والتسجيل بالعمل بفاعلية وكفاءة لمواصلة تطوير 
المحلي،  والمجتمع  التدريس،  هيئة  وأعضاء  للطلبة  المقدمة  الخدمات 
مع  للطلبة  والتسجيل  القبول  إجراءات  تنظيم  خالل  من  هذا  ويأتي 
متابعة شؤونهم التعليمية منذ قبولهم في الجامعة وحتى تخرجهم. 
االمتثال  مع  الطلبة  سجالت  ودقة  سرية  على  بالمحافظة  والتزامهم 

التام باللوائح المعمول بها في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

ــارات  ــاء بمه ــال، واالرتق ــط الفع ــي التخطي ــدة ف ــذه الوح ــة ه ــن أهمي تكم
وأســاليب االســتقطاب والتواصــل، والتعريــف بالجامعــة بصــورة مميــزة، 
كمــا تســعى لبنــاء عالقــات قويــة مــع الطلبــة مــن خــالل تقديــم اإلرشــاد 
القبــول  بشــروط  وتعريفهــم  المناســب،  التخصــص  الختيــار  األكاديمــي 
وطبيعــة الحيــاة الجامعيــة، والــرد علــى االستفســارات والشــكاوى، ومتابعــة 
شــؤونهم الجامعيــة منــذ لحظــة دخولهــم الجامعــة وحتــى تخرجهــم.

المختلفة  األنشطة  على  باإلشراف  المهنية  التنمية  وحدة  تختص 
األكاديمية  الهيئة  أعضاء  لفئة  المهنية  والتنمية  بالتطوير  المتعلقة 
واإلدارية. وتشرف هذه الوحدة على تصميم و تنفيذ البرامج المختلفة 
الهادفة إلى تطوير وتنمية الجوانب المهنية لدى عضو هيئة التدريس 
والقيادة،  العلمي،  والبحث  التدريس،  مجاالت  في  أساسي  وبشكل 

والتعليم اإللكتروني، وإدارة الوقت، واالتصال الفعال. 

وحدة القبول والتسجيلالوحدة اإلدارية

وحدة التنمية المهنية وحدة استقطاب وتواصل الطلبة

إحصائيات 2017
عدد الموظفين الجدد

45 أكاديمي
47 إداري

164 أكاديمي
197 إداري

المجموع الكلي للموظفين

في  بالكفاءات  واالحتفاظ  والتطوير  الجذب  يعتبر 
لجامعة  االستراتيجية  الخطة  أولويات  مقدمة 
تسعى  حيث  والتكنولوجيا،  للعلوم  العين 
وإدارية  تدريسية  كوادر  الستقطاب  الجامعة 
بكافة  تطويرهم  على  والعمل  ومتنوعة  مؤهلة 
السبل الممكنة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وخالقة 
ليتمكن من خاللها كل موظف من تقديم أقصى 
ما لديه من طاقة وقدرات لتحقيق رسالة الجامعة. 

وحدة الموارد البشرية

في  رائدًا  مثااًل  تكون  ألن  المالية  الوحدة  تسعى 
مجال  في  واللوجستية  المالية  الخدمات  توفير 
التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وتعزيز االستقرار المالي للجامعة.

الوحدة المالية
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العمادات

عمادة  استحداث  فكرة  جاءت  هنا  من  العليا،  للدراسات  متنوعة  أكاديمية  برامج  وبطرح  العلمي  بالبحث  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تهتم 
وبرامج  العلمي  للبحث  خّلاقة  بيئة  إلنشاء  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  الدعم  تقديم  مسؤولية  عاتقها  على  لتضع  العليا  والدراسات  العلمي  البحث 
الوطني واإلقليمي  المستوى  على  العالي  التعليم  أبرز مؤسسات  والتكنولوجيا واحدة من  للعلوم  العين  والتي تجعل من جامعة  العليا  الدراسات 
جميع  أولوياتها  سلم  على  العمادة  تضع  كما  ومجاالته.  مستوياته  بكل  المحلي  المجتمع  خدمة  مع  متماشيًا  التميز  هذا  يكون  أن  على  والدولي، 
المشتركة لما  الخارجية لفتح قنوات االتصال  المستمر مع الجهات  القبول والتسجيل، والتواصل  العليا من حيث  الدراسات  المتعلقة بطلبة  القضايا 

يخدم البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

عمادة شؤون الطلبة

التفاعل مع المجتمع، وذلك من خالل مجموعة من  تقدم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا من خالل عمادة شؤون الطلبة العديد من الخدمات التي تساهم في تطوير 
الوحدات واللجان مثل: 

وحدة األنشطة الطالبية
وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي

وحدة الرعاية الصحية
وحدة التطوير الوظيفي

 
كما تلبي الجامعة احتياجات الطلبة بتوفيرها مجموعة من المرافق الترفيهية كالصالة الرياضية، والنادي الصحي، إضافة إلى صاالت االستراحة، ومسرح متعدد األغراض، والمسجد.

 
ووفقًا لما قرره اتحاد الجامعات العربية بأن تكون جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا متمثلة بعمادة شؤون الطلبة المقر الرئيس لجمعية إدارات عمادة شؤون الطلبة، وتعيين األستاذ 
الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، كأمين عام للجمعية، فإن عمادة شؤون الطلبة تلعب دورًا بارزًا في توفير فرص تبادل الخبرات بين طلبة الجامعات المختلفة، والمساهمة في 

خلق بيئة إبداعية للطلبة، إضافة إلى توفير الفرص األكاديمية والالأكاديمية الالزمة للطلبة المنتسبين لهذه الجامعات.
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كلية األعمال
برامج البكالوريوس

بكالوريوس إدارة األعمال - اإلدارة
بكالوريوس إدارة األعمال - المحاسبة

بكالوريوس إدارة األعمال - التمويل والمصارف
بكالوريوس إدارة األعمال - التسويق

بكالوريوس إدارة األعمال - إدارة الموارد البشرية
بكالوريوس إدارة األعمال - نظم المعلومات اإلدارية

برامج الماجستير
ماجستير إدارة األعمال - اإلدارة

ماجستير إدارة األعمال - المحاسبة
ماجستير إدارة األعمال - التمويل والمصارف

ماجستير إدارة األعمال - التسويق
ماجستير إدارة األعمال - إدارة الموارد البشرية

ماجستير إدارة األعمال - نظم المعلومات اإلدارية

كلية االتصال واإلعالم
برامج البكالوريوس

بكالوريوس االتصال واإلعالم - الصحافة

بكالوريوس االتصال واإلعالم - اإلعالن

بكالوريوس االتصال واإلعالم - العالقات العامة
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كلية القانون
برامج البكالوريوس

بكالوريوس في القانون

برامج الماجستير
ماجستير في القانون الخاص

ماجستير في القانون العام

االعتماد الدولي
لبرنامج بكالوريوس  الدولي  حاصلة على االعتماد 
والتعليم  والبحث  التقييم  مجلس  من  القانون 

.)HCERES( العالي الفرنسي

25

كلية التربية والعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية

برامج البكالوريوس
بكالوريوس التربية - إعداد معلم اللغة العربية والتربية 

اإلسالمية
بكالوريوس التربية - إعداد معلم اللغة اإلنجليزية

بكالوريوس التربية - إعداد معلم تكنولوجيا المعلومات
بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

بكالوريوس اآلداب في علم النفس التطبيقي 
بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع التطبيقي

برامج الدراسات العليا
ماجستير اآلداب في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
ماجستير التربية في مناهج التربية اإلسالمية وطرائق تدريسها
ماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها

الدبلوم المهني في التدريس

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - رؤية وإنجازات 2017 جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - رؤية وإنجازات 2017
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كلية الهندسة
برامج البكالوريوس

بكالوريوس هندسة الحاسوب
بكالوريوس هندسة االتصاالت والشبكات

بكالوريوس علوم الحاسوب
بكالوريوس هندسة البرمجيات

االعتماد الدولي
كلية  الهندسة حاصلة على االعتماد الدولي من هيئة 
بالواليات  والتكنولوجيا  للهندسة  األكاديمي  االعتماد 

.)ABET( المتحدة األمريكية

23

كلية الصيدلة
برامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم في الصيدلة

برامج الماجستير
ماجستير الصيدلة السريرية

االعتماد الدولي
بكالوريوس  لبرنامج  الدولي  االعتماد  على  حاصلة 
التعليم  اعتماد  مجلس  من  الصيدلة  في  العلوم 
.)ACPE( الصيدالني في الواليات المتحدة األمريكية

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - رؤية وإنجازات 2017 جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - رؤية وإنجازات 2017
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يمكن  حيث  العين  مدينة  قلب  في  العين  في  الجامعي  الحرم  يقع 
بأحدث  مجهزة  مبان  الحرم  يضم  وسهولة.  يسر  بكل  إليه  الوصول 
التجهيزات التي تلبي احتياجات الطلبة األكاديمية، من مدرجات وقاعات 
الكتب والمراجع،  دراسية، ومختبرات علمية حديثة، ومكتبة تضم آالف 
كالصالة  عديدة  ترفيهية  مرافق  إلى  إضافة  هادئة.  دراسية  وغرف 
الطلبة،  واستراحات  الكافتيريا  المسجد،  الرياضي،  والنادي  الرياضية 
المعرفية والمهارية والوجدانية.  الطلبة  لتلبي احتياجات  والتي صممت 
اإلنترنت  شبكة  الجامعة  في  والعاملين  والزائرين  للطلبة  يتوفر  كما 

الالسلكية في كل أرجاء الحرم الجامعي.

مقر العين

20

المساحة

 مسرح ياس

القاعات الدراسية 

قاعة زايد

مختبرات عملية

المرافق الترفيهية

المكتبة

مواقف السيارات

العدد اإلجمالي للمباني داخل 
الحرم: 21 مبنى.

مساحات خضراء وأشجار نخيل  
داخل وخارج المبنى

يتسع إلى ما يزيد عن 170 
شخص

مصمم بأحدث التقنيـــات 
والمواصفات

47 قاعـة دراسية متوسطة 
وكبيرة الحجم

قاعة متعددة األغراض تتسع لـ 
200 شخص

مصممة بأحدث التقنيات 
والمواصفات

22 مختبرًا تعليميًا مجهزًا 
بأحدث التقنيات التكنولوجية 

الحديثة

صالة رياضية مغلقة
نادي صحي 

ركن للمطاعم
صاالت استراحة

تبلغ مساحتها 876 متر مربع 
للطابق الواحد

يتوفر في المكتبة ما يزيد عن 
42,000 كتاب.

780 موقف سيارات خارجي

يقع الحرم الجامعي في أبوظبي في مدينة محمد بن زايد، حيث يمكن 
إليه بسهولة بعيدًا عن االختناق المروري. ويضم المبنى قاعات  الوصول 
الحاسب  ومختبرات  المستوى  عالية  تعليمية  بتقنيات  مجهزة  دراسية 
الحرم  أرجاء  امتداد  على  الالسلكية  اإلنترنت  شبكة  تتوفر  كما  اآللي، 
ومسرح  دراسية،  وغرفًا  مكتبة،  الجامعي  الحرم  يضم  كما  الجامعي. 
المرافق  عن  أما  للمؤتمرات.  وقاعة  شخص،   600 من  أكثر  يستوعب 
خارجية،  وأخرى  داخلية  طعام  ردهة  الجامعي  الحرم  فيوفر  الخدمية 
المسجد،  الرياضية،  األجهزة  بأحدث  مجهزة  رياضية  وصالة  ملعب 
التي تجعل  المرافق األخرى  الطلبة، والعديد من   الكافتيريا واستراحات 

من جامعة العين بيئة تعليمية مميزة وممتعة.

معايير مميزةمقر أبوظبي

المكتبة

المساحة

المسرح

قاعة الظفرة

القاعات الدراسية 

المرافق الترفيهية

مختبرات عملية

مواقف السيارات

تطبق معايير االستدامة الموصى 
بها من قبل حكومة إمارة أبوظبي 

بما يعادل درجة لؤلؤة ونصف
تطبق أعلى معايير األمن والسالمة 

داخل وخارج المبنى

تبلغ مساحتها 1200 متر مربع
يتوفر في المكتبة ما يزيد عن 

21,000 كتاب.

المساحة اإلجمالية للمبنى: 44 
ألف متر مربع

مساحات خضراء وأشجار نخيل  
داخل وخارج المبنى

يتسع إلى ما يزيد عن 500 
شخص، مصمم بأحدث 

التقنيات والمواصفات

قاعة متعددة األغراض، تتسع 
إلى 500 شخص

38 قاعة دراسية متوسطة 
وكبيرة الحجم

وصاالت  قدم  كرة  ملعب 
رياضية

ركن للمطاعم
محالت تجارية

صاالت استراحة

24 مختبــرًا تعليميــًا مجهـزًا 
بأحدث التقنيات التكنولوجية 

الحديثة

526 موقف سيارات خارجي 
للطالب وأعضاء الهيئـة 

األكاديمية واإلدارية والزوار.
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حقائق
عن الجامعة

تراخيص 
واعتمادات

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مرخصة من وزارة  التربية والتعليم

كلية  الهندسة حاصلة على االعتماد الدولي من هيئة االعتماد األكاديمي للهندسة 
.)ABET( والتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية

كلية  الصيدلة حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس العلوم في الصيدلة 
.)ACPE( من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني

كلية  القانون حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون  من مجلس 
.)HCERES( التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي

تنوع الخريجين منذ عام 2009
)جنسيات أخرى(

الخريجون منذ عام 2009
)البكالوريوس(

الخريجون منذ عام 2009
)الدراسات العليا(

تنوع الخريجين منذ عام 2009
)الخليجيون(

تنوع الخريجين منذ عام 2009
)اإلماراتيون(

عدد الجنسياتبرامج الدبلوم

برامج الماجستيربرامج البكالوريوساإلعترافات الدوليةمقرات الجامعة
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إحدى  جعلها  ملحوظًا  تطورًا  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  شهدت   ،2005 عام  انطالقها  منذ 
خاللها  سطرت  سنوات   10 من  أكثر  مدار  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الرائدة  الجامعات 
العين للعلوم والتكنولوجيا.. عشر سنوات من  السنوي "جامعة  الكتاب  إنجازاتها في اإلصدار األول من 
العطاء". واستمرارًا لجسور التواصل التي تحرص الجامعة على بنائها مع كافة شرائح المجتمع، وشركائها 
الثاني من الكتاب السنوي تحت عنوان "جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا  االستراتيجيين، جاء اإلصدار 
الجامعة  إدارات  بين  الداخلي  والتكامل  والبناء  التعاون  صور  من  صورة  ليعكس   "2017 وإنجازات  رؤية   -
وأقسامها وأبرز إنجازاتها، والتي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في التعليم العالي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ورؤى رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رائد التعليم األول. 

التطوعية  المبادرات  إطالق  هو  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  في   2017 العام  يميز  ما  أبرز  إن 
وتنظيم الفعاليات الخيرية التي جاءت تجسيدًا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإعالن عام 2017 
عامًا للخير، لترسيخ المسؤولية االجتماعية، وحرص الجامعة على تأدية دورها في خدمة الوطن، وغرس 

حب الخير في نفوس األجيال الجديدة. 

التوسعة  في  البدأ  إشارة  العين  جامعة  أطلقت  ومنشآته،  التعليم  كفاءة  تطوير  بأهمية  منها  وإيمانًا 
الجديدة لمقر الجامعة في مدينة العين، مجهزًا بأحدث التقنيات ومتناغمًا مع أعلى معايير التميز في 
رافدًا علميًا متطورًا فى  للطلبة، مما يجعلها  بيئة تعليمية متميزة ومتطورة  ليوفر  العصري،  التصميم 

التعليم العالي. 

إن جامعة العين مؤسسة تعليمية تعنى بالنمو المعرفي لطلبتها وترعى البحث العلمي، وهي تحرص 
على توظيف سنوات من الخبرة والكفاءة التعليمية في خدمة الطلبة وتوفير البيئة التعليمية الحديثة، 
مبذولة  لجهود  تحصياًل  جاءت  الجامعة  إليها  وصلت  التي  المرموقة  المكانة  وإن  واعد.  جيل  وتخريج 
وعمل مشترك عززه الدعم الكامل الذي القته الجامعة من القيادة الحكيمة في الدولة التي لم تدخر 

جهدًا لالهتمام بالتعليم وتطويره.

العين  لتحقيق تطلعات وأهداف جامعة  بالتوفيق  أن يكلل مساعينا وجهدنا  وختامًا نسأل اهلل تعالى 
للعلوم والتكنولوجيا لما فيه الخير لوطننا اإلمارات، وألبنائنا الطلبة، وللمجتمع بأكمله، فنحن نصنع في 

حاضرنا مستقباًل ألمتنا.

الدكتور/ نور الدين عطاطرة 
المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

كلمة
رئيس الجامعة

كلمة
المدير المفوض

استطاعت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن تحقق العديد من اإلنجازات منذ نشأتها، تنوعت هذه 

بين  وما  الدولية  األكاديمية  واالعتمادات  المحلية  األكاديمية  االعتمادات  على  الحصول  بين  ما  اإلنجازات 

على  الجامعة  حرصت  كما  المحلي.  العمل  سوق  متطلبات  مع  تتوافق  جديدة  أكاديمية  برامج  طرح 

االنتقال إلى مباٍن جامعية جديدة، تشتمل على المرافق التي يحتاجها الطالب الجامعي ليتابع دراسته 

الجامعية ضمن بيئة تعليمية مناسبة. وما زالت الجامعة تتابع سلسلة إنجازاتها من خالل الحرص على 

األخرى  الجامعات  خريجي  من  نظرائه  ينافس  أن  يستطيع  متميز  طالب  لتخريج  سعيًا  التعليم  جودة 

للحصول على الوظيفة المناسبة له في سوق العمل. 

تجديد  خالل   من  بدأت  عديدة  إنجازات  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  شهدت   2017 عام  وفي   

حصول كلية الصيدلة على االعتماد األكاديمي الدولي )ACPE( لمدة أربع سنوات أخرى، تبعها حصول 

إدارة  ماجستير  لتخصص  األكاديمي  االعتماد  هيئة  من  المحلي  النهائي  االعتماد  على  األعمال  كلية 

األعمال )MBA(، تال ذلك حصول كلية القانون على االعتماد النهائي المحلي من هيئة االعتماد األكاديمي 

لتخصص ماجستير القانون العام والقانون الخاص. وما زالت تتوالى إنجازات الجامعة حيث حصلت كلية 

التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية على االعتماد األكاديمي األولي لبرنامج ماجستير التربية في مناهج 

التربية اإلسالمية وطرائق تدريسها وبرنامج ماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها.

وعربيًا  محليًا  التعليمية  المؤسسات  بين  مكانتها  على  للمحافظة  العين  لجامعة  الدؤوب  السعي  إّن 

في  األكاديمي  العمل  تطّور  نتيجة  تتحقق  التي  اإلنجازات  هذه  خالل  من  جليًا  يظهر  لألفضل  واالرتقاء 

الجامعة. وهذا التطّور لم يكن عشوائيًا بل تحقق من خالل جهود مكثفة من ضمنها استقطاب أعضاء 

هيئة تدريس لهم كفاءة عالية في التدريس الجامعي ولديهم سجل بحثي متميز ضمن أفضل قواعد 

البيانات العالمية مثل SCOPUS و ISI و غيرها. كما تحرص الجامعة على خلق بيئة تعليمية متوازنة يلتقي 

فيها الطلبة من كافة الجنسيات على اختالف ثقافاتهم وأصولهم ويتم تدعيم هذه البيئة بالتواصل 

المباشر مع المجتمع المحلي لمد جسور التفاعل المجتمعي بشكل دائم.

وفي هذا الصدد فإن الجامعة تشكر جميع العاملين فيها وذلك لتفانيهم في سبيل تحقيق أفضل 

النتائج.

األستاذ الدكتور/ غالب عوض الرفاعي 
رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

نســعى لتحقيــق تطلعــات وأهــداف جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا لمــا فيــه الخيــر 

لوطننــا اإلمــارات، وألبنائنــا الطلبــة، وللمجتمــع بأكملــه

تحــرص الجامعــة علــى خلــق بيئــة تعليميــة متوازنــة يلتقــي فيهــا الطلبــة مــن كافــة 

اختــاف ثقافاتهــم وأصولهــم الجنســيات علــى 
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نبذة عن 
جامعة العين

تأسست جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 وفتحت أبوابها الستقبال الفوج األول عام 2005 
بثالث كليات في العين هي كلية الهندسة، كلية األعمال وكلية التربية والعلوم االنسانية واالجتماعية. 

وامتدت في توسعها إلى أن افتتحت مقر الجامعة في أبوظبي عام 2008 بكليتي األعمال والقانون.

واصلت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مسيرة التطوير األكاديمية إلى أن أصبحت تطرح 21 برنامج 
بكالوريوس في مقريها في أبوظبي والعين من خالل كلية الهندسة، الصيدلة، القانون، التربية والعلوم 
في  العليا  الدراسات  في  برامج   8 تطرح  كما  واإلعالم.  االتصال  وكلية  األعمال،  واالجتماعية،  اإلنسانية 

الماجستير والدبلوم المهني في التدريس.

التعليمية  الهيئات  أرقى  من  الدولية  االعتمادات  على  الحصول  الى  مستمر  بشكل  الجامعة  تسعى 
الدولي من هيئة االعتماد األكاديمي للهندسة  العالمية، حيث أن كلية الهندسة حاصلة على االعتماد 
التعليم  اعتماد  مجلس  من  الدولي  االعتراف  على  حاصلة  الصيدلة  كلية  أن  كما   ،)ABET(والتكنولوجيا
الصيدالني األمريكي )ACPE(، إضافة إلى أن كلية القانون حاصلة على اعتماد المجلس األعلى للتقييم 

. )HCERES( والبحث والتعليم العالي في فرنسا

تصبو 

جامعة العين للعلوم 

والتكنولوجيا ألن تصبح إحدى 

المؤسسات التعليمية الرائدة 

في المنطقة، وذلك من خالل 

العمل على تحقيق أعلى المعايير 

العالمية في نوعية التدريس 

والبحث العلمي وخدمة 

المجتمع.

رؤيتنا

تسعى الجامعة ألن 

تصبح مركزًا تعليميًا يلبي متطلبات 

سوق العمل وتعّد خريجين يتمتعون بالكفاءة 

العلمية والنفسية العالية والتي يحتاجونها في 

المجاالت المختلفة. 

تلعب الجامعة دورًا مهمًا في مسيرة التنمية والبناء 

من خالل تنويع أساليب التدريس والبحث كما ترعى 

الجامعة خدمة المجتمع والتفاعل مع مؤسساته من 

خالل التزامها بالتطوير العلمي، والتقني، واالقتصادي 

في الدولة والمنطقة على حد سواء.

قيمنا

رسالتنا

التعاون

التنوع

التمّيز

االحترام

النزاهة

األهداف

تعزيز التزام جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بتقديم برامج البكالوريوس والدراسات 
العليا على أعلى المستويات والتي تمتاز بعمق وتنوع في تغطية التخصص، مع درجة 

عالية من التفاعل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة. 01

ثقافيًا  والمتنوعين  المتفانين  التدريس  هيئة  أعضاء  واستبقاء  توظيف  في  االستمرار 
تمّكن  التي  الخبرات  وتجّسد  لديهم،  التدريس  عملية  العلمي  البحث  يغذي  والذين 

الطلبة من التطّور أكاديميًا وشخصيًا. 03

خالل  من  الخصوص،  وجه  على  المحلي(  المجتمع  )وفي  المجتمع  في  المساهمة 
مخاطبة مصالحهم التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 05

تحسين معدالت االستقطاب واالستبقاء، والتخرج للطلبة، مع زيادة عدد الطلبة الذين 
تلقوا اإلعداد الجيد والمؤهلين أكاديميًا والذين يرغبون في دخول بيئة مواتية تسّهل 

تطوير كوادر مختصة ومبدعة. 02

جميع  لدعم  الجامعة  في  اإلعالم  ووسائل  المعلومات  تقنية  خدمات  وتعزيز  تأمين 
الجديدة  والبحث  التعليم  تقنيات  ونشر  للجامعة،  واإلدارية  األكاديمية  المهام 

والمبتكرة حالما تصبح متاحة. 04

والتعاون  المالي،  والدعم  الوقت،  لتأمين  التدريس  هيئة  أعضاء  ودعم  العلمي  البحث  تبني 
لتحقيق أقصى قدر من النجاح في مجال البحوث العلمية، والمنح، واألنشطة اإلبداعية األخرى. 06



هذا الكتاب

12

تطوير  في  والعين  أبوظبي  مدينتي  في  بمقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  جهود  الكتاب  هذا  يوثق 

العمل المؤسسي ورفع كفاءة التعليم والتميز الالمحدود من خالل برامج وخطط تدريبية هادفة لتأهيل الموارد 

البشرية، وتحفيز الموظفين على اإلبداع واالبتكار، وتهيئة بيئة عمل جاذبة بما يتوافق مع رؤية ومنهج دولة اإلمارات 

التعليم، وانسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بقيادة صاحب السمو  العربية المتحدة في مجال 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

التعليم  مجاالت  لتطوير  للتعليم  أبوظبي  مجلس  ورئيس  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد 

والبحث العلمي والنهوض باالبتكار واإلبداع.

ويبرز الكتاب أهم إنجازات الجامعة خالل العام 2017 على الصعيدين المحلي والدولي من اتفاقيات، ومؤتمرات 

وفعاليات الجامعة وتواصلها المجتمعي، بما يعزز استراتيجية الجامعة في تعزيز آفاق التعاون وتوطيد العالقات 

الداخلية والخارجية، والعمل الدؤوب لجعل جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في مصاف الجامعات المتقدمة.
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إن الثــروة الحقيقيــة والمكســب الفعلــي للوطــن يكمــن في الشــباب الذي يتســلح 

ــى بنــاء  بالعلــم والمعرفــة، باعتبارهمــا وســيلة ومنهجــً يســعى مــن خالهمــا إل

الوطــن، وتعزيــز منعتــه، فــي كل موقــع مــن مواقــع العطــاء والبنــاء

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
حفظه اهلل ورعاه



إن االســتثمار فــي التعليــم يعنــي االســتثمار فــي ســام دائــم وفــي األمــن الــذي 

يســتحقه أبناؤنــا مــن دون شــك



العمليــة التعليميــة، وبقــدر مــا حققــت مــن مســتويات التأهيــل العلمــي المختلفة، 

ــر  ــدؤوب فــي تطوي ــب العمــل ال نراهــا اليــوم فــي تحــٍد مســتمر ومتصاعــد يتطل

المناهــج ووضــع الخطــط الراميــة إلــى تحقيــق المســتوى المطلــوب فــي مواكبــة 

تســارع التطــور التقنــي واســتيعاب مســتجدات التكنولوجيــا الحديثــة

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
حفظه اهلل ورعاه



إن األســلوب األمثــل لبنــاء المجتمــع يبــدأ ببنــاء المواطــن المتعلــم ألن العلــم يــؤدي 

ــة  ــى تحقيــق المســتوى المطلــوب وواجــب كل مواطــن هــو العمــل علــى تنمي إل

قدراتــه ورفــع مســتواه العلمــي ليشــارك فــي بنــاء مســيرة االتحــاد مــن أجــل حيــاة 

أفضــل.

المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته






